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Welkom!Welkom!
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Een eigen kerkgebouw! Wat zijn wij hier blij mee. We hebben er lang naar 
uitgekeken. We willen graag dat niet alleen wij, maar ook u/jij blij wordt van 
de mogelijkheden die dit gebouw gaat bieden.

We geloven in de kracht van verbinding; de ontmoeting en betrokkenheid 
tussen mensen. Daarom willen we het kerkgebouw door de week gebruiken 
voor activiteiten voor jongeren, koffieochtenden, gezamenlijke maaltijden 
en discussieavonden.

Je hoeft niet gelovig te zijn of lid van de kerk om daaraan mee te doen. 
Sowieso vinden we het heel belangrijk om geen onderscheid te maken. Wie 
je ook bent, je bent van harte welkom.

Er is in het openingsweekend van alles te doen en te beleven. Loop gerust 
binnen om een kijkje te nemen of doe mee aan een van de activiteiten. 

Opgeven is niet nodig en ALLES IS GRATIS. Blijf op de hoogte via 
www.pknoosterlicht.nl

Graag tot dan!

Protestantse Wijkgemeente Oosterlicht
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Beste wijkgenoot,Beste wijkgenoot,

 van 4 t/m 6 november 2022



Programma Zondag 6 november 2022

 Vrijdag 4 november 2022 9:30 uur kerkdienst 
Protestantse Wijkgemeente Oosterlicht met ‘de preek van de leek’. 
Hans van der Meij, voorzitter kringloopcentrum Giessenlanden, gaat in 
op het thema; genieten van genoeg. 

11:15 uur kerkdienst 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt met ds. Anne Rienks

16.00 – 17:00 uur sing-in met gospelband Think Twice uit Sleeuwijk. 
Zing lekker mee of kom luisteren. We sluiten 
het weekend af met een drankje. 

Zaterdag 5 november 2022

10:00 – 12:30 uur Open Huis
• Koffie/thee/limonade met heerlijk gebak van 

stichting Philadelphia en Syndion
• Livemuziek
• Spelletjes voor de kinderen
• Diverse presentaties over het bouwproces

15:30 – ±16:45 uur Kindertheater Knettergek speelt samen met het koor 
Amazing Kids de voorstelling ‘Land in zicht’. Vol zang, dans, verhalen, 
goocheltrucs en lichteffecten.  

20:30 - 22:30 uur de Gorinchem-Oosterlicht quiz 18+
Wie weet het meest van de Hollandse Waterlinie en herkent 
markante plekken in Gorinchem-Oost? Onder het genot van 
een hapje en een drankje spelen we de quiz.

16:30 – ±18:30 uur lampionnenoptocht
• Alle kinderen krijgen een lampion om te versieren.
• Op het plein is er voor alle ouders en kinderen een versgebakken frietje.
• Zodra het donker wordt lopen we een rondje door de wijk met 

de lampionnen.

20:00 – 22:30 uur een uitdagende pubquiz voor tieners van 12-18 jaar. 

Startdag Sijpekerk!
Tijd: 14:30 - ±15.45
Locatie: Wijkgebouw LoosdrechtAdres: Eikenlaan 17a, LoosdrechtOrganisatie: Sijpekerk, Hervormde Gemeente Loosdrecht

Heej!Hier moet jebij zijn!4-99 jaar

Voorstelling vol met liedjes,goocheltrucs, zang, verhalen,dans en lichteffecten.

17 september 2022

Kindertheater Knettergek en Amazing Kids presenteren

Een programma voor jong en oud!


